
Der Hof der kulturell sehr aktiven Familie Kuchling 
vulgo Havžar liegt in Gattersdorf/Štriholče nörd-
lich von Völkermarkt/Velikovec. Den Hof bewirt-

schaftet Hanzej Kuchling gemeinsam mit seiner Partne-
rin Gabriela und Tochter Ana, die das BG für Slowenen in 
Klagenfurt/Celovec besucht und eine begeisterte und be-
gnadete Reiterin ist. Hanzej ist wie seine zehn Geschwister 

– acht Schwestern und zwei Brüder – beim Havžar mit 
Pferden aufgewachsen. Lange Zeit hatte man am Hof ein 
leichtes französisches Pferd, weil es für die Waldarbeit im 
Gelände des steilen Michaeler Berges/Šmihelc geeigneter 
war als die schwergängigen Norikerpferde.

Nach der VS in St. Franzisci/Želinje und fünf Klassen am 
BG für Slowenen erlernte Hanzej Kuchling das Tischler-
handwerk. Die Landwirtschaft betreibt er wie schon sein 
Vater im Nebenerwerb.

Pferde waren immer seine Passion. Auf Anraten des 
Kärntner Pferdezuchtverbandes entschied er sich 1991 für 
Haflinger, weil sie sowohl für die Arbeit als auch fürs Rei-
ten gleichermaßen geeignet sind. Im Jahre 2006 verließen 
die letzten Kühe den Hof. Zurzeit stehen vier Pferde, alle-
samt Stuten, im Stall. Eine davon ist auch zur Feldarbeit 
abgerichtet. 

Das Futter für die Pferde gewinnt Hanzej auf den hofei-
genen und ökologisch sehr wertvollen Wiesen, an Getreide 
baut er Gerste, Mais und Weizen sowie weiters Kartoffeln 
an. 

Ausgleich und Muße für die Arbeit im Betrieb und am 
Hof findet Hanzej Kuchling im Kulturleben und bei der 
Jagd. Er ist Mitglied im örtlichen slowenischen Kirchen-
chor, lange sang er auch im Chor des Slowenischen Kul-
turvereines PD »Lipa« in Völkermarkt/Velikovec. Die Er-
haltung der slowenischen Sprache und Kultur ist ihm eine 
Herzensangelegenheit. 

Wie in der Ladwirtschaft setzt er auch in der Jagd auf 
Nachhaltigkeit. Er ist Mitglied der örtlichen Jagdgesell-
schaft Mittertrixen/Srednje Trušnje.

»Der Erhalt unseres Hofes und 
der slowenischen Sprache liegen 

mir sehr am Herzen«

Havžarjeva kmetija leži na začetku vasi Štriholče 
pri Trušnjah. Kuchlingovi oz. Havžarjevi so znani 
kot zavedni in neuklonljivi Slovenci na jezikovni 

meji severno od Velikovca. Želinje s farno cerkvijo in 
nekdanjo šolo so oddaljene le za lučaj. Konji ter jahalna 
oprava obiskovalcem dajo vedeti, da so na kmetiji, kjer 
imajo konje. 

Hanzej Kuchling živi na kmetiji s partnerico Gabrijelo 
in hčerko Ano, ki obiskuje Slovensko gimnazijo v Ce-
lovcu. Doraščal je v veliki družini. »Nas je enajst otrok, 
osem deklet in trije fantje. Že oče Hanzej je kmetoval ob 
službi na velikovški Posojilnici, mama Marija pa je go-
spodinjila,« pripoveduje z nasmeškom. Je sicer z dušo in 
telesom kmet: »A kaj, ko pa je kmetija premajhna, da bi 
lahko preživeli.« Po ljudski šoli v Želinjah in petih razre-
dih Slovenske gimnazije se je izučil za mizarja in je zdaj 
zaposlen pri mizarskem podjetju na Kneži. Havžarjeva 
kmetija je srednje velika, večina površine so polja, manjši 
del je gozda, ostalo pa so travniki. V glavnem leži vsa 
kmetijska površina bolj ali manj okoli kmetije, pač sku-
paj.

Včasih so tudi pri Havžarju živeli samo od kmetije. V 
hlevu je stalo do osem repov govedi, tudi vol, in imeli so 
do petnajst plemenskih svinj in pujskov. Bili so člani 
krožka za rejo pujsov. Odkar pomni, so na kmetiji imeli 
tudi konja. Ker norik zaradi svoje telesne teže ni bil pri-
meren za delo v gozdu in spravilo lesa v strmih parcelah 
na Šmihelcu, hribu nad vasjo, so imeli konja lahke fran-
coske pasme.

Konji so Hanzeja Kuchlinga že od nekdaj mikali. Leta 
1991 se je obrnil na Koroško konjerejsko zvezo, katere 
član je, po nasvet za nabavo konj, ki bi bili obenem pri-
merni za delo na kmetiji, za ježo in za rejo. Odločil se je 
za haflingerje. Leta 2006 je docela opustil govedorejo. 
Trenutno ima štiri konje, kobile, največ jih je imel šest. 
Ena od kobil je tudi vprežna. Z njo »oširfamo in obarjamo 
repico (krompir),« pa tudi dela v gozdu je navajena. Vse 
kobile so ujahane, česar se najbolj veseli hčerka Ana, ki 

je opravila jahalni izpit. Navdušena jahalka s konjem 
rada skače čez ovire, pa tudi jahalna akrobatika jo nav-
dušuje. 

Hanzi Kuchling pridela krmo za konje doma na ekolo-
ško zelo dragocenih površinah, od žitaric pa prideluje 
ječmen, pšenico in turščico (koruzo). Ne zanaša se na 
škropila in druga okolju škodljiva sredstva, raje ima ko-
lobarjenje, kar je trajnostno najboljše za zemljo, okolje 
in pridelek.

Havžarjeva družina je že od nekdaj kulturno zelo de-
javna in slovenske knjige ter časopisi so bili in so zmeraj 
pri hiši. Hanzej poje v cerkvenem zboru in tako pomaga 
ohranjati slovensko besedo v cerkvi, dolgo pa je pel tudi 
pri mešanem zboru Prosvetnega društva »Lipa«. Je tudi 
lovec in član krajevne lovske družine v Srednjih Truš-
njah. Od parkljaste divjadi je v lovišču največ srnjadi, 
gamsi in jelenjad pa so prehodna in seveda dobrodošla 
divjad. Ponavadi se gamsi in jelenjad zadržujejo na Svin-
ški planini in se v nižjih predelih pojavljajo bolj redko. 
Pri zverjadi prednjačijo lisice, zelo pogoste pa so kune, 
na primer jazbec ter dihur, ki mu domačini pravijo smr-
duh. Volka, medveda in zlatega šakala pa tja čez Dravo 
še ni zaneslo. Strokovno ustrojene kože lisic in kun ter 
rogovja srnjadi izpričujejo, da je Hanzej pravičen lovec, 
ki skrbi za trajnosten razvoj in ravnotežje v lovišču. Spo-
štovanje do stvarstva in trajnostno gospodarjenje v 
skladu z naravo je eno njegovih življenjskih načel. Posa-
dil je več živih mej in tako omogoča preživetje mali div-
jadi in številnim ogroženim vrstam, na primer pticam, 
metuljem, poljskim  zajcem.

Za prihodnje si želi, da bi Havžarjeva kmetija obstala, 
kajti v bližnji in daljni okolici je zadnja leta veliko kmetov, 
tudi večjih od njega, opustilo kmetovanje. Predvsem pa 
se zavzema za to, da »bomo tu za Velikovcem, na jezi-
kovni meji, ohranili slovenščino«.

»Upam, da bo kmetija obstala in 
da bomo tu za Velikovcem ohranili slovenščino«

Družina Kuchling
p. d. Havžar, Štriholče/Gattersdorf



Wo einst eine Molkerei, Genossenschaft und Bank 
ihre Geschäfte abwickelten, ist seit Oktober 2020 
in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku 

das Gemeinschaftsprojekt Gšeft tätig. Begründet von Fridl 
Prasenc, Tomaž Moschitz, Jutta Riedl und Štefan Merkač, 
ist es heute Mittelpunkt des Ortes undNahversorger der 
Umgebung.

Gšeft orientiert sich an der Idee der kurzen Wege vom 
Produzenten zum Konsumenten und am saisonalen An-
gebot. Der Einzugsbereich umfasst einen Radius von 300 
Kilometern, also den Alpen-Adria Raum. 

Der promovierte Biologe und Projektentwickler Štefan 
Merkač ist Gšeft-Gesellschafter und zuständig für den 
Kontakt mit den Produzenten und Abnehmern, für die 
Ausrichtung von Markttagen, Ausstellungen, Konzerten, 
Kursen und Degustationen.

Zurzeit kooperiert Gšeft mit etwa 60 Geschäftspartnern 
in Kärnten, der Steiermark, Slowenien und Friaul-Julisch 
Venetien. Auf die Regionalität der Produkte wird auch mit 
der Entfernungsangabe in Kilometern hingewiesen.

Man strebt stets eine breite Angebotspalette an, maßge-
bend ist neben der Produktqualität auch der von der EU 
vorgegebene biologische Anbau. Gšeft ist auch Mitglied der 
Qualitätsmarke Bio-Austria.

Selbstverständlich ist die konsequent sichtbare und funk-
tionale Zweisprachigkeit.»Wir leben in einem zweispra-
chigen Gebiet mit offener Grenze zu den Nachbarn, und 
unsere Basisregion ist der Alpen-Adria Raum«, betont 
Štefan Merkač. Er verweist auf die Kooperationen mit dem 
Werkhof Feistritz/Bistrica, dem Caritasheim Florijan in 
Globasnitz/Gobasnica und der Seifensiederei Weiss. Auch 
eine Erweiterung nach Graz und Ljubljana wurde schon 
ins Auge gefasst, und der vorbeiführende Radweg symbo-
lisiert den Gedanken einer friedlichen, ökologischen und 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

»Gšeft ist zugleich ein 
lebendiger Dorfmittelpunkt 

und Nahversorge«

Sredi Šmihela pri Pliberku, v hiši, kjer so svojčas po-
slovale slovenska zadruga, posojilnica, mlekarna, 
zdaj uspešno obratuje trgovina in kavarna GŠEFT. 

Hiša je v glavnem stanovanjski objekt, pritličje pa je po 
zamisli pobudnikov, to so lastnik poslopja in arhitekt DI 
Fridl Prasenc, gastronom Tomaž Moschitz, Jutta Riedl in 
dr. Štefan Merkač, namenjeno družbenim namenom, os-
krbi prebivalstva in družabnosti. Svoja vrata je Gšeft 
odprl oktobra 2020 in prebivalstvo je to enkratno po-
budo v najkrajšem času sprejelo in potrdilo kot dobro-
došlo ponudbo, ki je simbioza vaškega središča, trgovine, 
kavarne, razstavnega prostora, kraja srečanja in dialoga, 
kjer se krešejo mnenja in misli. Na vasi, kjer je včasih 
bilo kar več gostiln (Šercar, Omr, Likeb, Kuhar), je Gšeft 
vaško življenje zelo poživil in popestril.

  Gšeft je zasnovan kot komanditna družba GŠEFT KG 
z jasno določenimi pristojnostmi. Fridl Prasenc je arhi-
tekt, pobudnik in posestnik poslopja, poslovodkinja je 
Jutta Riedl, Tomaž Moschitz je pristojen za finančno plat, 
Štefan Merkač pa je na čelu društva »eco direkt«, tako 
rekoč menedžerske veje, ki prireja tržnice, kuharske te-
čaje, koncerte in razstave, degustacije vin in živil in 
vzpostavlja stike med potrošniki in dobavitelji robe. 

Osnovna poslovna filozofija je, da morajo razdalje med 
krajem proizvodnje in prodaje, med proizvajalci oz. po-
nudniki in odjemalci biti čim krajše, ponudba robe pa 
se ravna po sezonski razpoložljivosti. Trenutno ima 
Gšeft okoli 60 dobaviteljev iz Koroške, Slovenije, Štajer-
ske in Furlanije-Julijske krajine, vsi v radiju 300 kilome-
trov okoli Šmihela, ki je tako samonikla os alpsko-ja-
dranskega prostora. Na regionalnost proizvoda 
opozarjajo tudi z navedbo kilometrov oddaljenosti kraja 
nastanka proizvoda.

Ponudba naj bo čim širša, merodajni sta kakovost pro-
izvoda in pa seveda ekološka pridelava na osnovi eu-
jevskih odredb in določil. Ceno proizvoda določa proi-
zvajalec. Gšeft je tudi član največjega društva 
ekoproizvajalcev Bio-Austria.

Osnovna živila v Gšeftu prodajajo po običajnih, za po-
trošnike ugodnih cenah, butične proizvode pa po pri-
mernih cenah. Doslej je Gšeft priredil tudi dve tržnici, 

obe sta bili zelo uspešni in sodelovalo je do 26 ponudni-
kov. Ponudba Gšefta obsega, odvisno od sezonske robe 
ali od ponudnikov, okoli 600 proizvodov iz celotne alp-
sko-jadranske regije. Od domačih mesnih izdelkov do 
fig in oljčnih (olivnih) olj iz Istre sega lok kakovostnih 
izdelkov. Pa tudi darilne košare za vsak okus in žep pri-
pravijo v Gšeftu. Postrežejo pa tudi z odlično  kavico.

Za pobudnike sta enakopravnost in enakovrednost 
obeh deželnih jezikov samoumevni. Merkač: »Smo do-
sledno dvojezični in dvojezična je tudi naša spletna stran. 
Mi smo doma v dvojezični obmejni regiji, naša bazična 
regija pa je Alpe-Jadran, ki je danes meja ne ovira več.« 
Ker dober glas seže v deveto vas, že razmišljajo o preko-
mejnem prenosu ideje Gšeft na primer v Ljubljano in 
Gradec.

Mreženje in povezovanje je del poslovne filozofije Gše-
fta, ki jo partnerstva z Werkhofom Bistrica, s socialno 
institucijo Florian v Globasnici, z Unesco Geoparkom 
Karavanke ali pa z vrsto umetnostnih pridelovalcev na-
zorno potrjujejo. Kolesarska pot, ki pelje skozi Šmihel in 
mimo Gšefta, pa je dobrodošel mobilen izraz povezova-
nja.

Ker pa življenje gre naprej, imajo tudi pri Gšeftu načrte. 
Zdajšnje skladišče bodo preuredili v prostore, ki bodo 
služili prireditvam in druženju. Promovirani biolog ter 
večletni zeleni politik na deželni ravni je v svojih mladih 
letih bil vnet lutkar in gledališčnik. Po maturi na Sloven-
ski gimnaziji in študiju biologije v Gradcu, kjer je pred-
sedoval tudi Klubu slovenskih študentk in študentov, je 
bil sodelavec KIS, Bio Austria, ustanovil je lasten inže-
nirski biro za biologijo, kjer uresničuje projekte na po-
dročju naravovarstva, obnovljivih virov ter ekokmetij-
stva. Preko žene Nežike Novak, ugledne umetnice, pa je 
Štefan Merkač dodatno povezan s kulturno-umetniškim 
utripom dežele in alpsko-jadranskega prostora. 

»Gšeft je v najkrajšem času
postal priljubljen kraj srečanja in dialoga«

Gšeft
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob BleiburgFo
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Einen Steinwurf oberhalb der Ortschaft Unterort/
Pod kraj bei Loibach/Libuče entfernt bewirtschaften 
Gisela und Michael Kastrun mit ihren Kindern He-

lena und Michael sowie Mutter Juana den idyllisch gele-
genen Robat-Hof. Das Gehöft erbte Gisela im Jahre 2004 
von ihrem letztes Jahr verstorbenen Vater Lojz Končič. Er 
arbeitete viele Jahre in der Schweiz, wo er seine von den 
Philippinen stammende Frau Juana kennenlernte und 
ehelichte. Sie bekamen zwei Kinder, Werner und Gisela. 
Gisela wuchs bei ihrer Tante Metka Končič auf, die den 
Haushalt des Priesters, Pädagogen und Ethnologen Dr. 
Pavle Zablatnik führte. Dort erlernte sie auch die sloweni-
sche Sprache. 

Gisela ist gelernte kaufmännische Fachfrau, ihr Mann 
Michael ist Techniker im Bereich der Telefonie. Im Jahre 
2015 beschlossen sie, den bisher verpachteten Hof selbst zu 
bewirtschaften und entschieden sich für die Merinoschaf-
zucht. Arbeitsteilig übernahm Gisela die Schafe, Michael 
war und ist für den Forst zuständig. Nun galt es, Familie, 
Beruf und die gut gehende Schafzucht unter einen Hut zu 
bringen. Im alten Heuschober wurde ein offener Unter-
stand für etwa 80 Schafe, davon fast die Hälfte Lämmer, 
errichtet. Die meisten wurden verkauft, einige für die 
Zucht behalten. 

Eine Zeit lang ging es gut, dann machte die Gesundheit 
nicht mehr mit. Nach der Genesung schlug Gisela einen 
neuen Berufsweg ein. Am Gelände des Hofes gibt es Teiche, 
ideal für die Fischzucht. Sie besetzte sie mit Seeforellen, die 
sich im sauberen Gewässer prächtig entwickelten und 
weiterhin entwickeln. Gleichzeitig richtete sie im alten 
Bauernhaus einen den EU-Hygienerichtlinien entspre-
chenden Raum zum Ausnehmen und Verpacken der Fi-
sche ein. 

Für Gisela sind Fische ein hochwertiges Nahrungsmittel, 
deshalb kommt für sie nur der Verkauf frischer Ware vom 
Hof infrage.

»Es läuft vieles schief, 
wenn nur die Arbeit und 

der Beruf wichtig sind«

Pri Robatu v Podkraju s svojo družino, možem Mi-
chaelom, hčerko Heleno in sinom Michaelom in 
mamo Juano živi in gospodari Gizela Kastrun, ro-

jena Končič. Lani poleti je umrl oče Lojz, doma iz Vogrč 
in je po žlahti podedoval Robatovo kmetijo. Hišno ime 
pove, da domačija leži na robu, odkoder se odpira lep 
pogled na Peco in vasi Podjune. Očetova sestra Metka 
Končič je mnogo let gospodinjila pokojnemu ravnatelju 
Slovenske gimnazije, duhovniku, uglednemu kultur-
niku in narodopiscu dr. Pavlu Zablatniku. Pri njiju je 
preživela precejšen del mladosti, se naučila slovenščine 
in jo vzljubila. Kajti mama Juana, po rodu filipinska Ki-
tajka, in oče Lojz Končič sta se spoznala v Švici, kjer sta 
delala in živela. Gizela ima še brata Wernerja, ki živi v 
Vogrčah.

Gizela Kastrun se je izučila za strokovno trgovsko so-
delavko in nikoli si ni mislila, da bo nekega dne kmetica. 
Leta 2004 se je to zgodilo: od očeta Lojza je podedovala 
in prevzela Robatovo domačijo. Tedaj so na tej gorski 
kmetiji imeli še konja in krave ter redili ovce in svinje, 
pridelovali repico in žito, pomemben pomemben vir do-
hodka pa je vselej bil gozd, ki pa ga zdaj napada lubadar.  

Ker je bila še v službi, je kmetijo dala za nekaj let v 
najem, veselje do kmetovanja pa je vselej tlelo v njej. Leta 
2015 sta se z možem Michaelom, tehnikom na področju 
telefonije, odločila, da bosta začela sama kmetovati, 
čeprav sta oba bila v službi. 

Opustila sta stari način kmetovanja in se odločila za 
vzrejo in prodajo ovac pasme merino. V starem kozolcu 
sta uredila odprt ovčji hlev in kaj kmalu se je po Roba-
tovih travnikih, košeninah in pašnikih paslo okoli 80 
ovac, od tega 35 mater z biceji - jagnjeti, med njimi pa 
plemenski oven. Večina jagnjet je šla v zakol, ostala pa 
sta obdržala za pleme. Ovčereja je bila donosna in je 
poleg službenega zaslužka prinašala dobrodošel doho-
dek. A kmalu je Gizela ugotovila, da delovni preobreme-
nitvi, na eni strani služba in družina, na drugi pa inten-
zivna ovčereja, dolgoročno ni kos. »Saj za nič drugega ni 
bilo več časa kot pa samo za delo,« pravi, poleg tega pa 
je začela tudi zdravstveno pešati. Pri zdravnikih je mo-

rala poiskati strokovno pomoč. Opustila je ovčerejo. Tis-
tih nekaj ovac, kar jih še ima, goji, da popasejo travnike, 
in pa za zakol. Presežno ovčetino proda. Več posla pa z 
ovcami trenutno noče imeti.

Po daljšem okrevanju je namreč našla nov izziv, ki jo 
izpolnjuje in ji zagotavlja zanesljiv dohodek. Zdaj redi in 
prodaja ribe. Odločitev za ribe ni bila težka, kajti na Ro-
batovem je že bilo nekaj ribnikov, ki so kot nalašč za rejo 
rib, in sicer postrvi. Izkušnje iz reje ovac so jo izučile, da 
je treba tudi pri delu najti pravo mero in zato si ni spet 
naprtila prevelikega poslovnega bremena. Ribji pod-
mladek kupuje pri izbranih ribogojnicah in ga po pol-
drugem letu pitanja začenja prodajati. Postrvi v ribnikih 
krmi samo s preverjeno ekološko hrano. 

Robatove postrvi so pri kupcih in strankah od blizu in 
daleč zelo v čislih, saj so vselej sveže in okusne. Gizela 
jih prodaja samo po kosih. Iz ribnikov odvzame oz. po-
tegne samo toliko rib, kolikor jih kupec ali stranka želi 
ali naroči. Posebej za iztrebljanje in prodajo rib je v stari 
kmečki hiši, ki jo bodo prej ali slej obnovili, uredila pros-
tor, ki ustreza strogim eujevskim smernicam in živilsko-
higienskim predpisom. Čeprav ima dosti ponudb, da bi 
ribe prodajala tudi na tržnicah, sejmih ali priložnostnih 
prireditvah, na primer na božičnih in adventnih trgih, 
tega ne stori. Pravi, da riba ni šunka ali klobasa, ampak 
predragoceno živilo, ki je sveže najbolj okusno. Proda-
janje na tržnicah in sejmih je zanjo tudi preutrujajoče in 
časovno prezahtevno, povrhu pa investicije v neob-
hodno potrebne hladilnike in drugo opremo ne bi bile v 
sorazmerju z vloženim trudom in delom.

»Ni prav in dobro, če poleg 
dela in poklica za nič drugega ni več časa«

Gisela Kastrun
p. d. Robat, Podkraj/Unterort



In der Ortschaft Unternarrach/Spodnje Vinare, etwas 
abseits vom Fremdensverkehrsrummel rund um den 
Klopeinersee/Klopinjsko jezero  befindet sich der Bau-

ernhof Kozel der Familie Hobel. Hier lebt Marco Hobel mit 
seinen Eltern Mirko und Manuela und Geschwistern Mo-
nika und Marcel. 

Marco ist viersprachig aufgewachsen. Von seinen Eltern 
und der Schwester, die taub sind, erlernte er die Zeichen-
sprache und auch Englich, Slowenisch von seiner Bica/
Großmutter Margareta und Deutsch in der zweisprachi-
gen Volksschule im nahegelegen St.Primus/Šentprimož. 
Von Jugend an interessiert den Genossenschaftsmitarbei-
ter und Absolventen der landwirtschaftlichen Fachschule 
Pitzelstätten die Landwirtschaft. 

Seit Oktober 2020 leitet er den Hof seiner Eltern. Vom 
verstorbenen Onkel Stefan übernahm er seine Herde von 
Jura- und Bergschafen. Er züchtet Lämmer, die er mit 
vierzig Kilo Lebendgewicht weiterverkauft. Nun möchte 
er seine Herde auch mit einer neuen Schafsrasse erweitern, 
den Hof biologisch ausrichten, ein neues Stallgebäude er-
richten und hochwertige  Schafsfleischprodukte anbieten. 
Gemeinsam mit seinem Bruder Marcel, er lernt das Flei-
scherhandwerk, plant er eine eigene Hoffleischerei mit 
angeschlossenem Feinkostladen. 

Marco, der seine Pläne mit Bedacht und entschlossen an-
geht, ist auch politisch und kulturell sehr aktiv.»Nicht jam-
mern und sudern, sondern selbst anpacken« ist sein Motto. 
So hat er als Spitzenkandidat der örtlichen Wirtschaftsliste 
St. Kanzian/Gospodarska lista Škocjan bei den jüngsten 
GR-Wahlen drei Mandate erreicht, er singt im Männerchor 
des Slowenischen Kulturvereines»Vinko Poljanec« und 
wirkt bei den Jauntaler Schuhplattnern mit. Marco ist 
auch Mitglied der Jugendsektion der Kmečka izobraževalna 
skupnost/Bäuerliche Fortbildungsinitiative KIS.

»Nicht jammern und sudern, 
sondern selbst anpacken ist 

mein Motto«

Kozlova domačija leži blizu Vesel in Šentprimoža na 
Lazah, ki so del Spodnjih Vinar. Tam se pokrajina 
nagne proti Dravi, od juga pozdravljata Stara gora 

in Obir, na zahodu pa Šentvid v Podjuni ter dolgi hrbet 
Kiclja. Z ene strani obširna polja, z druge pa gozd.

V tej navidezni idili, ki ne da takoj slutiti, kako močne 
sledove je v vsakem oziru, tudi narodnostnem in kultur-
nem, zapustil turizem, je Marco doraščal s sestro Moniko, 
bratom Marcelom in staršema Mirkom in Manuelo ter 
bico Margareto. 

V bližnjem Šentprimožu je obiskoval dvojezično ljud-
sko šolo, nato tri leta Slovensko gimnazijo. Ker je že od 
mladih nog rad delal na kmetiji, predvsem pokojni stric 
Štefan je bil velik zgled, je prestopil na Kmetijsko šolo v 
Velikovcu in na Višji kmetijski strokovni šoli Pitzelstätten 
pri Celovcu opravil maturo. Zdaj je zaposlen v zadruž-
nem kmetijsko-prodajnem oddelku. 

Od oktobra 2020 vodi Kozlovo kmetijo, ki jo je do svoje 
prerane smrti upravljal stric Štefan. Od njega je prevzel 
trop ovac pasem jura in gorskih ovac. Zaradi trenutnih 
omejenih prostorskih okoliščin je čreda deljena na dva 
tropa, v enem so plemenske ovce in biceji, to so jagnjeta, 
v drugem pa stare in enoletne, neobrejane ovce. Zato 
načrtuje gradnjo novega hleva. Od vigredi do pozne je-
seni so ovce na paši, pozimi pa so v odprtem hlevu, krmi 
pa jih s senom in seneno silažo, žitne izdelke pa dokupuje. 

Marco Hobel, ki je včlanjen v Koroško zvezo rejcev ovac 
in koz, se težiščno posveča vzreji jagnjet, ki jih pri 40 
kilogramih žive teže in namenjene za zakol prodaja pod-
jetju v Šentandražu v Labotski dolini.

V prihodnje pa bi rad z bratom Marcelom, ki se uči za 
mesarja in s katerim že uspešno sodeluje, doma zgradil 
klavnico in prodajalno oplemenitene ovčetine. Od ovčje 
slanine do klobas, od zarebrnic do »stejkov« naj bi segal 
lok ponudbe. Ta nedvomno pogumen in tvegan korak 
lajšajo na eni strani rastoče zanimanje za kakovostno in 
izvirno domače meso, na drugi strani pa veselje do pre-
izkušanja, izziv iskanja in oblikovanja novih receptov ter 
mesnih izdelkov. 

Na seznamu načrtov sta poleg novega hleva in lastne 
klavnice ter prodajalne tudi preusmeritev na biološko 
kmetovanje in razširitev in popestritev črede morda z 

drugo pasmo. Načrti so že precej dozoreli in seveda 
dobro premišljeni, kar tudi pomeni, da se Marco noče 
spuščati v nevarno vodovje neobvladljivih tveganj. 
Obrat naj ostane pregleden, zmeraj več in več ni Marcova 
podjetniška filozofija. Lepo korak za korakom, preu-
darno, s pametjo, je njegovo geslo, saj tudi Rim ni bil 
zgrajen v par dneh. Pri vsem tem je kakovost tako pri 
reji kot tudi pri predelavi mesa merilo vsega dela in 
truda. Poleg tega pa mora ob vsem delu ostati zadosti 
časa za samega sebe, za umirjanje in razvedrilo, za kul-
turo in občinsko politiko ter za nadaljnje izobraževanje. 
Za Marca je pomembno, da »me kmetovanje veseli, da 
nisem suženj obrata«.

Že doslejšnja Marcova pot ni bila običajna. Marco na 
primer obvlada štiri jezike: znakovni jezik, slovenščino, 
nemščino in angleščino. Oče Mirko in mama Manuela ter 
sestra Monika so gluhi. Marco in brat Marcel pa ne. Zato 
je bil znakovni jezik tudi ožji družinski jezik, slovenščina 
pa jezik bice Margarete, sorodnikov in okolice. Nemščine 
se je naučil v ljudski šoli. Ker je oče Mirko povezan v 
svetovni mreži gluhih, je Marcu tudi angleščina zelo 
blizu. Oče Mirko je mizarski mojster, med drugim je za 
Rudija Benetika napravil številne slikovne okvire.

Petje in sploh kultura Marcu veliko pomenita. Pel je v 
mladinskem zboru»Danica«, zdaj poje v MoPZ»Vinko Po-
ljanec« v Škocjanu in je član skupine»Junge Jauntaler 
Schuhplattler« in ribič. Je član mladine KIS in ker ravna 
po načelu, da je treba prijeti za delo, ne pa jamrati, je na 
lanskih občinskozborskih volitvah bil glavni kandidat 
Gospodarske liste Škocijan. Dosegla je tri mandate.

»Obrat naj ostane pregleden. 
Zmeraj več in več ni moja podjetniška filozofija«

Družina Hobel
p. d. Kozel, Spodnje Vinare/Unternarrach



Der Bergbauernhof Spodnji Tavčman liegt auf etwa 
900 Seehöhe im Nebentalschluß des Lobniggrabens 
oberhalb von Bad Eisenkappel/Železna Kapla. Seit 

1878 ist er im Besitz der Familie Pasterk, die in der jünge-
ren Geschichte wegen ihrer slowenischen Herkunft viel 
Leid erfahren mußte. Großvater Jurij und sein Bruder 
Franc Pasterk-Lenart wurden wegen ihrer Herkunft und 
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus Opfer der 
NS-Gewaltherrschaft. Der jüngste Bruder Jakob fiel hinge-
gen als gezwungener deutscher Soldat 1944. Ihr Schicksal 
hat sich unauslöschlich in das Bewußtsein der Familie 
eingeprägt.

Gemeinsam mit seiner Frau Heidrun, den Söhnen Simon 
und Valentin und Mutter Helena bewirtschaftet Mag. Miro 
Pasterk heute den Hof. 

Vier Fünftel der bewirtschafteten und teils sehr steilen 
und felsigen Flächen sind Wald, der Rest Wiesen und Wei-
deflächen. Bis ins Jahr 1972 betrieb man die traditionelle 
Landwirtschaft und der Hof versorgte sich größtenteils 
selbst, man baute sogar Getreide und Erdäpfel an. Heute 
sichern berufliche Einkommen, Erträge aus der Wald-
wirtschaft und Bergbauernförderungen der EU das Aus-
kommen.

Einen Teil seiner Grünflächen mäht Miro selbst, den Rest 
mäht in Kooperation  der Talnachbar Longo Mai oder be-
weiden seine Schafe. Forstwirtschaftlich dominiert noch 
immer die Fichte als »Brotbaum«, längerfristig ist aber 
der Umbau in einen Mischwald das Ziel. Dieses Bestreben 
wird  insbesondere durch die Erfahrungen aus dem Jahre 
2017 bestärkt, als der Sturm Yves auch beim Spodnji 
Tavčman beträchtlichen Schaden insbesondere in den ein-
tönigen Fichtenbeständen anrichteten. Aufgeforstet wird 
heute durch gezielte Bepflanzungen und Naturverjün-
gung, weshalb beim Spodnji Tavčman alte samentra-
gende Bäume nicht alle der Axt anheimfallen.

Als Bauer und Obmann der Jagdgesellschaft Unterlob-
nig/Spodnji Lobnik weiß Miro Pasterk um die Bedeutung 
der Nachhaltigkeit im Spannungsfeld zwischen Forstwirt-
schaft und Jagd.

»Die Geschichte des Hofes 
und unserer Vorfahren ist 

untrennbar ein Teil von uns«

Od leta 1878 gospodarijo Pasterkovi na kmetiji Spo-
dnji Tavčman v Lobniku, Železna Kapla. Na posest, 
ki leži 900 metrov visoko, so prišli z danes opuš-

čene Nabernikove kmetije v Beli. Tavčmanovi so bili že 
od nekdaj steber slovenskega kulturnega in narodnopo-
litičnega življenja v lobniški grapi. Za to pokončnost je 
družina v času nacistične strahovlade plačala hud krvni 
davek. Aprila 1943 je doživela najbolj dramatično zarezo 
v svoji zgodovini, kivse do danes zaznamuje njeno zavest. 
V roku nekaj tednov jo je doletela groza nasilne smrti 
posestnika Jurija in njegovega brata Franca, najmlajši 
brat Jaki pa je padel oktobra 1944 kot prisilni nemški 
vojak. Jurij Pasterk, rojen 23. aprila 1903, posestnik, član 
SPD »Zarja«, oče sinov Jurija in Franca ter stari oče Mira 
Pasterka, je eden od trinajstih koroških Slovenk in Slo-
vencev iz Borovelj, Sel in kapelške okolice, ki jih je naci-
stični Volksgerichtshof zaradi upora proti nacističnemu 
režimu na začetku aprila 1943 v Celovcu obsodil na smrt. 
V dunajski Sivi hiši so 29. aprila 1943 bili obglavljeni. Nje-
gov mlajši brat Franc Pasterk-Lenart, rojen leta 1912, pa 
je kot prvi komandant Koroškega bataljona padel v boju 
z nemškimi okupatorji 4. aprila 1943 v Mežici. Oklican je 
za narodnega heroja. Ostali del družine je bil na začetku 
jeseni 1944 izgnan v Altötting v Nemčijo, domačija pa 
zaplenjena.

Zdajšnji Spodnji Tavčman mag. Miro Pasterk, ki je kme-
tijo prevzel po smrti očeta Jurčija leta 2005, je po maturi 
na Slovenski gimnaziji dokončal študij gospodarskih 
ved in je po stroki bančnik. Trenutno je v poklicni ka-
renci. Poročen je z Ziljanko Heidrun in oče sinov Simona 
in Valentina. Z njimi živi tudi mati Helena. Tavčmanova 
kmetija je gorska kmetija, okoli štiri petine površine po-
krivajo gozdovi, ostalo pa so travniki in pašniki. 

Vse do leta 1972 so pri Spodnjem Tavčmanu imeli krave, 
svinje in ovce, sejali so tudi žito in pridelovali krompir. 
Kajti kmetija je bila večinoma še samooskrbniška. Miro 
del travnikov pokosi sam, ostalo pa v sodelovanju kosi 
sosed, kooperativa Longo mai, ali pa popasejo njene ovce. 
Veliko mu je do tega, da travniki in pašniki ne zarastejo, 
kajti »prav je, da se travnična površina ohrani«.

Preživeti na gorski kmetiji je že samo po sebi velik izziv. 
Če pa je, kot Tavčmanova, v odročnem in strmem zat-
repu lobniške grape, pa to niso mačje solze. Marsikdo bi 
kljub čudovitemu razgledu na okolišnji gorski svet 

morda razmišljal o prodaji in odselitvi, ne pa Tavčma-
novi. »Za nas kaj takega ne pride v poštev. To je naš dom, 
z njim smo povezani tudi preko njegove zgodovine in 
usode svojih prednikov. »Sploh pa dom prodaš samo 
enkrat, potem pa ga nimaš več,« poudarja Miro. Dohod-
kovni viri so služba, gozd in pa eujevske podpore.

Za zdaj je smreka še tako imenovano krušno drevo. Z 
njo so predvsem v 70. letih prejšnjega stoletja na široko 
pogozdovali in mešani gozd spremenili v smrekovo eno-
ličnost. Najkasneje leta 2017 se je ta monokulturnost, ki 
sta jo svojčas tako gozdarska stroka kot tudi politika 
podpirali, krepko maščevala, saj je vihar »Yves« pustošil 
gozdove in zapustil ogromne frate in goličave. Pri Spo-
dnjem Tavčmanu je podrl okoli 10 odstotkov gozda, kar 
je v primerjavi s škodo pri drugih kmetih znosno. 

Podrte površine so že pospravljene in deloma zasajene 
z mešanimi sadikami, del gozdne površine pa je prepu-
ščen naravni pomladitvi. Lubadar je precejšen problem 
predvsem v smrekovih sestojih, tudi v zaščitnem gozdu. 
Zaradi naravnega pomlajevanja gozda pri Spodnjem 
Tavčmanu namerno ohranjajo stara grčava drevesa, ker 
semenijo in tako zagotavljajo naravno pomlajevanje. Iz 
zgolj gozdnogospodarskega vidika pa so zrela za posek. 
Na sončnih legah pospešeno sadijo macesen, bukev in 
borovce, na senčnih in mokrih predelih pa jelko, smreko 
ali duglazijo.

Kot predsednik Lovske družine Spodnji Lobnik Miro 
Pasterk veliko brige posveča lovstvu in divjadi. Gams in 
srnjad kar precej vplivata na razvoj gozda, ker rada ob-
jedata mladike, vendar je položaj obvladljiv. Tudi zver-
jad je v lovišču, z volkom, medvedom in šakalom pa 
doslej še niso imeli težav.

»Tu je naš dom. Z njim smo povezani 
preko njegove zgodovine in usode svojih prednikov«

Miro Pasterk
p. d. Spodnji Tavčman, Lobnik/Lobnig



Weitab von jeglicher industrieller Umweltver-
schmutzung, inmitten einer  idyllisch anmuten-
den Bergkulisse und gepflegten Kulturland-

schaft liegt auf ca. 1000 Meter Seehöhe auf der Ravna in 
Zell – Mitterwinkel / Sele Srednji Kot, der Hof Adamk. Hier 
lebt und wirkt mit seiner Frau Katja und den Kindern Lija 
und Tijan der Imker und Landwirt Alen Skubin. Für die 
Imkerei haben ihn zwei Bekannte begeistert und ihm zwei 
Bienenvölker überlassen.

Heute ist beim Adamk die Imkerei ein bedeutender Be-
tätigungs- und Erwerbszweig, den Alen gemeinsam mit 
der Familie und seinen Schwiegereltern Pepi und Pavli 
Čertov weiter ausbauen will. 

Dazu wird im ehemaligen Hofgebäude des angeglieder-
ten Tomanhofes ein Appartement errichtet, in dem man 
Bienen unmittelbar erleben wird, mit ihnen quasi auf 
Tuchfühlung den Urlaub verbringen kann. Der Verkaufs-
laden, in dem auf dem Hofe erzeugte Bienenprodukte wie 
Honig, Met, Propolis, Apimix und verschiedene Liköre, 
aber auch Schnäpse, Eier und Kräuter angeboten werden, 
hat seine Tore schon geöffnet. Der Zuspruch der stets wach-
senden Kundschaft ist erfreulich.

Wirtschaftliche Säulen des Adamkhofes sind neben der 
naturnahen Landwirtschaft mit Mutterkuhhaltung und 
Schafzucht, der Forst und die Imkerei. Die Imkerei bedarf 
wegen klimatischer Veränderungen sowie alter und 
neuer Schädlinge, ständiger Obacht. Der Forst mit mehr-
heitlich gemischten Beständen wird nachhaltig bewirt-
schaftet, aber seit dem verheerenden Sturm Yves im Jahre 
2017 befällt der Borkenkäfer vermehrt die Fichtenbestände.

Alen Skubin sind Fortbildung und Vernetzung sehr 
wichtig. Deshalb ist er  Mitglied in der Jungen KIS.

»Wir leben weitab von Lärm 
und Umweltverschmutzung 

in einer intakten 
Umgebung«

Na Ravni na Srednjem Kotu v Selah leži Adamkova 
kmetija. Daleč vstraan od kakršnegakoli indu-
strijskega obrata, prometnega hrupa in onesna-

ževanja, a v od nekdaj že sonaravno obdelovani in izo-
blikovani kulturni pokrajini na senčni strani Košute in 
na nadmorski višini okoli 1000 metrov že nekaj let di-
plomirani inženir Alen Skubin goji čebelarsko obrt.

V gorski raj med Košuto in Grlovcem je rojenega Pri-
morca pripeljala ljubezen. Na Drežniških Ravnah pod 
Krnom je doraščal na kmetiji pri Busketu, opravil Sre-
dnjo gozdarsko šolo v Postojni in v Ljubljani med študi-
jem tehnike spoznal svojo ženo Katarino, s katero imata 
hčerko Lijo in sina Tijana. Žena je zaposlena na deželnem 
Klinikumu v Celovcu. 

Za čebelarstvo sta Alena Skubina navdušila kobaridska 
čebelarja, ki sta še danes njegova mentorja. Od njiju je 
dobil prve sode oz. panje. Takrat je bil star 24 let.

Čebelarstvo je del kmetijske dejavnosti in pomemben 
dohodkovni vir pri Adamku in sosednjem Tomanu. To-
manovo kmetijo sta svojčas kupila tast in tašča Pepi in 
Pavlina Čertov in oba grunta združila v enega. Obnovila 
sta hišo in skedenj, zdaj pa tu nastaja apartman z 
možnostjo podoživljanja čebelarskega vsakdana. Slej ko 
prej sta dejavna in tvorno pomagata na kmetiji.

Adamkova kmetija je bolj ali manj samooskrbniška. 
Kmetija ni biološka oz. ekološka, vendar je sonaravno 
kmetovanje že od nekdaj samoumevno. Stebri preživetja 
so kmetijstvo, gozd in čebelarstvo. Pri Adamku redijo 
krave dojilje simentalske pasme in pa čredo drobnice, 
jezersko-solčavskih in gorskih ovac, pa tudi koza ne sme 
manjkati. Mleko krav dojilj je v glavnem za teleta, bikce, 
namenjene za zakol. Živino koljejo v selskem Gospodar-
skem centru, kar zaradi bližine in sonaravnega kmeto-
vanja ter strokovne predelave mesa zagotavlja vhunsko 
kakovost mesnih izdelkov in majhen ogljikov odtis. Meso 
in mesne izdelke prodajajo od doma, prav tako pa tudi 
najrazličnejše čaje in čebelarske pridelke. Kakovost in 
izvirnost oz. zajamčeno poreklo pridelkov in izdelkov so 
za Adamkove neomajno poslovno pravilo. Zanimanje za 
sonaravno pridelano hrano narašča. Pri Adamku je ži-
vina celo poletje na prostem in se lahko pase na travni-

kih in livadah, ki so prava naravna lekarna, saj tu nemo-
teno rastejo in cvetejo trave, cvetlice in zelišča, ki jih 
drugod več ni. Skratka, to so ugodni pogoji za čebelar-
stvo, pa tudi za duševno počutje ljudi. Za čebele je tu in 
v bližnjem gozdu paše v izobilju. 

Čebelarstvo je tudi stalen boj proti že znanim in novim 
boleznim in škodljivcem. Zadnja leta se pojavljajo težave 
z melicetozo, ki povzroča, da med ali strd kristalizira že 
v panju in postane trd kot beton. Ne da se centrifugirati. 
Odkar je leta 2017 vihar Yves pustošil po gozdovih, se 
vrstijo težave, ki jih dodatno pospešujejo zajedavci kot 
pršica varoa in bolezni kot huda gniloba. V gozdu se širi 
lubadar. Na obzorju pa so že novi sovražniki čebel, mali 
panjski hrošč in azijski sršen. Proti njima pa ni žavbe, 
proti boleznim pomaga le redno razkuževanje panjev.

Adamkova kmetija je samoosrbniška, doma še pečejo 
kuh. Peka je v pristojnosti stare mame Pavline. Na vrtu 
in okoli hiše raste veliko vrst zelišč, na primer arnika, 
meta, rožmarin, majaron, te pa sušijo in iz njih pridelu-
jejo zdravilne čaje. Lok ponudbe domačih izdelkov sega 
od čajev preko mesnih izdelkov do strdi in medenih pro-
duktov, kot so propolis, cvetni prah, apimiks, žganja, me-
den liker, met, kremni med. Matice pri Adamku vzgajajo 
sami.

Gozd je dodaten steber gospodarske dejavnosti na 
Adamkovi domačiji. Za domače potrebe imajo lastno 
žago, hlodovino prodajajo. Težave z lubadarjem je spro-
žil vihar leta 2017, ker je podrl predvsem smrekove ses-
toje sicer mešanega gozda, kjer v glavnem rastejo bukev, 
macesen in jelka.

Izobraževanje in medsebojno povezovanje kmetic in 
kmetov Alanu Skubinu veliko pomenijo. To možnost ko-
risti pri Kmečko-izobraževalni skupnosti (KIS) in njeni 
mladinski veji Mlada KIS.

»Živimo in delamo v neokrnjeni naravi, 
daleč od hrupa in onesnaževanja«

Družina Skubin
p. d. Adamk, Sele Srednji Kot/Zell Mitterwinkel



Das Dorf Abtei/Apače liegt wie eine Insel inmitten 
einer herrlichen Umgebung.

Darin eingebettet ist der Zablačan-Hof. Am östli-
chen Rand des Dorfes gelegen umgeben ihn Sauerwiesen, 
die auf eine moorige Herkunft hinweisen. Daher der Hof-
name Zablačan, der Hof, der am Moor liegt. Er hat eine 
bewegte Geschichte. In der NS-Zeit wurde die Familie Ja-
gouc, vulgo Zablačan, nach Frauenaurach in Deutschland 
vertrieben, wo Hoferbe Franc starb. Seine Schwester Ka-
tarina, die den Hof übernahm, heiratete Dolf Kanzian vom 
Lesjak-Hof. Er, sein Vater Joza und Bruder Jozej waren im 
Widerstand, sein Bruder Jozej fiel als Partisan.

1988 brannte der Stall nieder. Von der Milchkuhhaltung 
wechselte man zu Mutterkühen. Tochter Katarina 
wünschte sich unbedingt ein Pferd, also wurde ein Island-
pony, die Stute Para,  angeschafft, mit der eine Zuchtlinie 
von 

Islandponys und sowie der Reitsport am Zablačan-Hof 
begonnen wurden. Zur Zeit hat man 13 Islandponys, alle 
sind eingeritten. Katarinas Kinder Peter und Katja waren 
in ihrer Jugend bekannte Turnierreiter. Im Jahre 2005 
erlitt die Familie einen großen Verlust, denn Katarinas 
Gatte Markus Kelih wurde Opfer eines Arbeitsunfalls. 

Seit damals führt Sohn Peter den Hof, Mutter Katarina 
und seine Frau Sonja stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite. 
Peter ist gelernter Schlosser und Mitarbeiter eines Kon-
zerns in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku.

Die Mutterkuhhaltung wurde mittlerweile aufgegeben, 
nun züchtet man Merinoschafe. Im Sommer sind sie auf 
der Alm, im Winter stehen ihnen und den Pferden Aus-
laufställe zur Verfügung. Gefüttert werden sie mit köstli-
chem Heu von den eigenen Wiesen.

Die meisten Lämmer werden verkauft, der Rest zur 
Zucht behalten. Ähnlich  verhält es sich bei den Fohlen, 
nach vier Jahren und eingeritten verlassen sie den Hof.

»Unsere Islandponys 
sind bestens auch für 

das therapeutische 
Reiten geeignet«

Zablačanova kmetija v Apačah je gorska kmetija in 
že ime samo pove, da je del površin močvirnat, bla-
tast. Kmetija, polna pomenljive polpretekle zgodo-

vine, se razprostira na vzhodu vasi tja do Robeža, kjer 
so 25. avgusta 1942 partizani premagali enoto SS in tako 
nacistični Nemčiji prizadejali prvi vojški poraz na njenih 
takratnih tleh. Partizanski spomenik spominja na to 
borbo. 

Dočim je hišno ime pri Zablačanu ostalo isto, se je dru-
žinsko v polpretekli dobi večkrat menjavalo. Sprva so se 
pisali Jagovc. Aprila 1942 je Zablačanova družina Jagovc 
bila med tistimi slovenskimi koroškimi družinami, ki so 
jih nacisti pregnali v nemško delovno taborišče Fraue-
naurach pri Nürnbergu. Edini sin Franc, ki je bil predvi-
den za naslednika, se je v pregnanstvu smrtno ponesre-
čil in je tudi tam pokopan. Po vojni je kmetijo prevzela 
sestra Katarina in se poročila s sosedovim sinom Dolfom 
Kanzianom, Lesjakovim na bližnjem Robežu. Njuna hči 
Katarina, ki je za njima prevzela Zablačanovo kmetijo, 
se je poročila z Markejem Kelihom, Zborčevim na Sre-
dnjem Kotu v Selah. Imela sta tri otroke, Markusa, Petra 
in Katjo. Z 48 leti je Katarina ovdovela, kajti mož Markej 
je leta 2005 umrl za posledicami nesreče pri spravljanju 
lesa. Bil je v sorodstvu z Meležnikovima Urhom in Flor-
janom Kelih s Šajde v Selah, ta dva sta bila med trinaj-
stimi koroškimi Slovenci iz Borovelj, Sel in kapelške oko-
lice, ki jih je nacistični Volksgerichtshof v Celovcu zaradi 
upora obsodil na smrt. 29. aprila 1942 so jih na Dunaju 
obglavili. S 23 leti je sin Peter Kelih, današnji posestnik, 
prevzel kmetovanje. Mama Katarina in žena Sonja mu z 
nasveti in opravljanjem raznih nalog stojita ob strani.

Pa tudi Lesjakova družina Kanzian na Robežu ima 
težko zgodovino. Avgusta 1942 je tam bila omenjena 
bitka med partizani in enoto SS. Posestnik Joza Kanzian 
ter sinova Dolf in Jozej so se pozneje pridružili partiza-
nom. Jozeja je na Zavrhu zahrbtno ustrelil domač nacist.

Leta 1988 je Zablačanovim pogorel hlev. Tedaj so od 
krav mlekaric prešli na krave dojilje. Ker si je hči Kata-
rina srčno želela lastnega konja, so kupili prvega island-
skega ponija, kobilo Paro. Ta je takorekoč početnica, Ka-

tarina pa pobudnica lastne vzrejne linije islandskih konj 
in jahalnega športa pri Zablačanu. Trenutno imajo tri-
najst islandskih konj, same kobile. Vse so ujahane. Kata-
rinina otroka Peter in Katja sta odlična jahača, v mladih 
letih sta zelo uspešno sodelovala na deželnih in državnih 
jahalnih turnirjih v kategoriji islandskih ponijev in po-
žela prenekatero nagrado. Sestra Katja je v škofijski 
službi župnijska koordinatorka.

Zaradi eujevskih predpisov so pri Zablačanu pred leti 
opustili rejo krav dojilj in prešli na vzrejo ovac merino 
ter islandskih konj. Oboje je zdaj težiščna kmetijska pa-
noga in dodaten vir dohodkov. Večino jagnjet ali bicejev, 
kot jim pravijo, pitajo in jih žive prodajo, nekaj pa jih 
obdržijo za pleme. Žrebeta pri štirih letih ujahajo in jih 
nato prodajo na raznih konjskih sejmih ali pa v prosti 
prodaji. Ker so Zablačanovi štirinožni in grivasti »Islan-
dci« zelo priljudni, so vse bolj priljubljeni pri družinah z 
majhnimi otroki, pa tudi za terapevtske namene so pri-
merni. Največje veselje pa imajo z njimi seveda domači 
otroci.

Krmo za ovce in konje Zablačanovi pridelajo na doma-
čih travnikih, nekaj travniških površin pa so vzeli tudi v 
najem. Kislo krmo, ki jo pridelajo na močvirskih obmo-
čjih, imajo radi predvsem konji. Ovce, ki so poleti na pla-
nini, in konji so bolj ali manj celo leto na prostem, saj sta 
njihova hleva odprta in brez priveza. Za njihovo počutje 
in zdravje je to odločilnega pomena. 

Poleg ovčereje in konjereje je pomemben vir dohodka 
tudi gozd, ki ga viharji zadnjih let niso preveč zdelali, pa 
tudi lubadarju pri Zablačanu uspešno kljubujejo. Glavni 
vir dohodka je Petrova služba. Izučeni strojni ključavni-
čar je zaposlen pri velikem podjetju v Šmihelu pri Pli-
berku.

»Naši islandski konji so zelo 
priljudni in primerni za terapevstko jahanje«

Peter Kelih
p. d. Zablačan, Apače/Abtei



In Fellersdorf/Bilnjovs bei Ludmannsdorf/Bilčovs liegt 
der Bio-Hof Kumer der Familie Voglauer. Den Hof be-
wirtschaften DI Olga und DI Markus Voglauer, am Hof 

leben noch die Kinder Nikolaj und Nevena sowie Olgas 
Eltern Ingrid und Miha Zablatnik und Tante Bali. Haupt-
beruflich leitet Markus den Hof.

Die Familie ist schon seit jeher eine »familia politica«, 
selbstbewußt und aktiv im slowenischen kulturellen, geis-
tigen und politischen Leben Kärntens tätig. Olgas Großel-
tern Miha und Ana Zablatnik waren beide im antinazis-
tischen Widerstand, Großonkel Pavle Zablatnik war 
Priester, Pädagoge und Ethnologe. Die Eltern Miha und 
Ingrid Zablatnik selbst waren, wie auch Olga, in der Ge-
meindepolitik und auch im Bildungsbereich der bäuerli-
chen Standesvertretung aktiv.

Die jetzige NR-Abgeordnete und parlamentarische Spre-
cherin der Grünen für die Bereiche Landwirtschaft, Min-
derheiten und Rechtsextremismus, studierte Agrarökono-
min Olga Voglauer übernahm gemeinsam mit Markus 
im Jahre 2011 den Hof und in der Familie wurde der Ent-
schluss gefasst, sich der Produktion und dem Verkauf 
hochwertiger Milchprodukte im Abhof-Verkauf zu wid-
men. Die Milch liefern Jersey-Rinder. Im Sommer sind sie 
auf der Weide, im Winter werden sie im Auslaufstall ge-
halten und mit hochqualitativem Heu gefüttert.

Qualität und garantierte ökologische Herkunft der Pro-
dukte sind die Basis der betrieblichen Philosophie. Das 
Angebot reicht von der Milch über die Butter zu Joghurten. 
Verkaufschlager ist die Heumilch. Im Jahre 2016 wurde das 
hofeigene Selbstbedienungsgeschäft »Lodn« eröffnet. Das 
Gebinde kann retourniert und somit wiederverwertet 
werden. Der gesamte Herstellungsvorgang unterliegt 
strengsten hygienischen Maßnahmen und Kontrollen. Für 
seine Produkte wurde der Hof mehrmals, und zwar so-
wohl landesweit als auch in Slowenien, ausgezeichnet.

»Aus der Landwirtschaft 
schöpfe ich Ausdauer und 

Kraft für meine Tätigkeit«

Kumrova kmetija v Bilnjovsu sodi med najbolj raz-
poznavne slovenske kmetije na Koroškem. Ne le, 
da tu s svojo družino gospodari državnozborska 

poslanka Zelenih v avstrijskem parlamentu Olga Vogla-
uer, rojena Zablatnik, tu se je rodil znani slovenski du-
hovnik, etnolog, šolnik in drugi ravnatelj Slovenske gi-
mnazije v Celovcu dr. Pavle Zablatnik. Njegov brat Miha 
pa se je, kakor tudi Mihova žena Ana, uprl nacističnemu 
nasilju in se kot partizan Fridrih boril proti nacizmu in 
za svobodo, Ana pa je bila kurirka z imenom Dragica. Le 
za las je ušla sojenju pred nacističnim Volksgerichtsho-
fom in s tem tudi smrtni obsodbi.

Kumrova kmetija je po zaslugi Olginih staršev Ingrid 
in Mihe Zablatnik od leta 2003 ekološka kmetija. Oba sta 
bila aktivna tudi v komunalni politiki kot slovenska ob-
činska odbornika, Miha pa je več let bil predsednik KIS 

- Kmečko izobraževalne skupnosti. Leta 2011 sta Olga in 
mož Markus prevzela kmetijo in se odločila za pridelo-
vanje in prodajo mlečnih izdelkov, kot so mleko, maslo, 
jogurti v raznih oblikah, skyr (islandski jogurt) in skuta 
od doma oz. za dostavo na dom. Osnovno surovino, 
mleko, daje petnajst krav pasme jersey. Kakovost in za-
jamčeno ekološko poreklo izdelkov sta od vsega začetka 
vodilo njune prodajne filozofije in uspeh ni izostal. Leta 
2016 so pri Kumru odprli domačo trgovino Lodn z avto-
matizirano prodajo. 

Celoten proizvodni in prodajni postopek od molže do 
vitrine v Lodnu in predvsem upoštevanje higienskih 
predpisov sta pod stalnim in strogim nadzorom. Kon-
trole pristojnih uradov so nenapovedane in nepričako-
vane, skratka ob petkih in svetkih, ter zelo stroge. Ku-
mrovi to zelo pozdravljajo, navsezadnje je kakovost 
najboljše jamstvo za zaupanje odjemalcev. Ljudje iz vi-
trin sami vzamejo, kar želijo. S plačilom doslej ni bilo 
težav, je pa celoten prodajni prostor pod videonadzorom. 
Podoben avtomat stoji tudi na kmetiji Ibovnik družine 
Baumgartner na Bistrici pri Šentjakobu v Rožu. Ponovno 
uporabljivo stekleno embalažo kupci vrnejo, kar se zelo 
obnese. 

Markus kmetijo vodi glavnoklicno, poleg strokovnega 
sodelavca Petra pa občasno pomagajo še starši Ingrid 
in Miha ter teta Bali. Otroka Nikolaj in Nevena obiskujeta 

tehnično srednjo šolo oz. Slovensko gimnazijo. Gospo-
darski stebri Kumrove kmetije so govedoreja, prodaja 
mlečnih produktov od doma, dobavljanje mleka mle-
karni in gozd. Teleta v glavnem zakoljejo za domačo 
porabo. 

Živina je pri Kumru čez leto na paši, pozimi pa jo v hlevu 
z izpustom in brez priveza krmijo samo s senom. Za su-
šenje sena imajo avtomatsko sušilnico, ki zagotavlja ka-
kovostno krmo, polno zelišč in cvetlic. To seno je tudi 
osnova senenega mleka vrhunske kakovosti. Za jogurt 
iz tega sena so Kumrovi na deželnih natečajih prejeli že 
kar nekaj najvišjih priznanj. Pa tudi na natečaju »Dob-
rote slovenskih kmetij« na Ptuju, na katerem Kumrova 
domačija redno sodeluje, so njeni mlečni izdelki bili vi-
soko odlikovani.

Kolikor ji delo v parlamentu in politika dopuščata, Olga 
prime za delo, ki ga je od mladih nog vajena. Po maturi 
na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu leta 2000 je 
na Dunaju končala študij agronomije in tam spoznala 
Markusa, ki prihaja iz Nižje Avstrije in brezhibno govori 
slovensko. Več let je bila sodelavka KIS in tudi slovenska 
občinska odbornica. Od oktobra 2019 je koroška Slo-
venka Olga Voglauer poslanka Zelenih v avstrijskem 
državnem zboru, je pa tudi govornica koroških Zelenih. 
V parlamentu je namestnica predsednice zelenega 
kluba in pristojna govornica za kmetijstvo, manjšine in 
proti desnemu ekstremizmu. Torej odgovorne in ug-
ledne funkcije. 

Za kmetijstvo pa upa, da bi se čim več mladih ljudi od-
ločilo za kmetovanje, kajti prostora in možnosti je dovolj.

»Po srcu sem kmetica.
Kmetijstvo je vir, iz katerega črpam moč in vztrajnost«

Družina Voglauer-Zablatnik
p. d. Kumr, Bilnjovs/ Fellersdorf



Rechter Hand der Straße zwischen Rosegg/Rožek und 
Mühlbach/Reka liegt anhöhig der Weiler St. Johann/
Šentjanž, in der Bevölkerung nur Ščedem benannt. 

Im Schatten einer großen Linde und nahe der Dorfkirche 
liegt das gepflegte Gehöft Mežnar der Familie Lepuschitz. 
Hier lebt mit seiner Frau Bettina und den Kindern Jana 
und Simon, der Versicherungsmakler Joško Lepuschitz. 
Nach der Volks- und Hauptschule erlernte er den Mecha-
nikerberuf, stieg dann jedoch in das Versicherungswesen 
ein. 

Das Zentrum der Familie aber blieb und ist der Hof und 
seine Bewirtschaftung. Weil sie an ihren Wurzeln – Slo-
wenen und Bauern – festhielt, wurde die Familie im Jahre 
1942 von den Nazis von ihrem Gehöft vertrieben und nach 
Hesselberg in Deutschland verbannt. Bei der Rückkehr im 
Sommer 1945 war der Hof verwüstet und musste wieder-
aufgebaut werden. Die Familie ist im slowenischen kultu-
rellen und politischen Leben aktiv. Vorbildlich übt man 
bis heute auch das Mesneramt in der Dorfkirche aus. Ho-
ferbe Joško richtete 2002 die wirtschaftlichen Grundlagen 
des Hofes neu aus. Im Sinne der Nachhaltigkeit sattelte er 
auf biologische Landwirtschaft mit Schafzucht mit Aus-
laufställen um und renovierte umsichtig den gesamten 
Hofkomplex. Sorgen bereiten Joško Lepuschitz das Hofster-
ben und oft überteuerte Verkäufe landwirtschaftlicher 
Flächen an Bodenspekulanten, wo die einheimischen Bau-
ern nicht mithalten können.

Der Waldbesitz wirft den größten Ertrag ab. Die Parzel-
len mit klingenden Flurnamen sind zwar weit verstreut, 
aber überwiegend mit Mischwald bestockt, weshalb Kä-
ferschäden nicht dramatisch sind. Das Holz wird über ein 
heimisches Sägewerk – um die heimische Wirtschaft zu 
unterstützen – weiterverkauft oder zu Hause als Brenn-
holz verwendet.

»Grundbesitz und seine 
Bewirtschaftung bedeuten 
Freiheit und Verpflichtung 

gleichermaßen«

Med Rožekom in Reko leži na majhni kobli vasica 
Ščedem s podružno cerkvico sv. Janeza. Uradno 
krajevno ime vasice je sicer Šentjanž /St. Johann, 

za domačine, predvsem za Ščedemlane, pa je in ostaja 
Ščedem. Po cerkveni plati sodi Ščedem pod šentjakobski 
zvon, upravno pa v občino Rožek.

Takoj za Ščedemnikom, prvo hišo na vasi, nasproti lične 
cerkvice in v zavetju mogočne lipe stoji Mežnarjeva do-
mačija, ki že na prvi pogled daje vtis urejene in trdne 
kmetije. Tu s svojo družino in mamo živi in kmetuje za-
varovalniški posrednik Joško Lepuschitz, ki se je po ljud-
ski in glavni šoli izučil za mehanika in nato ubral pot v 
zavarovalniško stroko. Poročen je z Bettino, otroka Si-
mona in Jana po štirih letih Slovenske gimnazije obisku-
jeta poklicno-usmerjevalne šolske zavode. Kmetovanje 
in zavarovalništvo sta pri Mežnarju že dolgoletna sopot-
nika, saj sta ded Hanzej in oče Joško obpoklicno bila za-
varovalniška posrednika ali »agenta«, danes »maklerja«. 
Pa še nekaj je pri Mežnarju samoumevno: »Nas še nikoli 
ni bilo sram, da smo Slovenci,« pravi Joško. 

Prav zaradi te pokončne drže je nacistični režim aprila 
1942 Mežnarjevo družino skupaj s stotimi slovenskimi 
koroškimi družinami pregnal z rodne grude v taborišča 
v Nemčiji. Mežnarjevi so bili deportirani na frankovski 
Hesselberg. Po vrnitvi poleti 1945 so morali začeti znova, 
kajti dom je bil v obupnem stanju. Domačijo je Joško Le-
puschitz prevzel od pokojnega očeta Joška, ki je skupaj 
s prav tako že pokojnim Ludvikom Lesjakom, po domače 
Postranjakom, bil slovenski občinski odbornik  v Rožeku.

Po prevzemu domačije je Joško, tudi zaradi časovne 
ekonomije, leta 2002 preusmeril kmetijo na ovčerejo ter 
postavil na ekološke oziroma biološke temelje. Težišče je 
prodaja jagnjet, po koroško bicejev. Ovce so z ovnom 
vred od vigredi do pozne jeseni na paši, pozimi pa v 
odprtih hlevih. Krmijo jih s senom in žitom (ječmen, oves, 
pšenica), kar sena ostane, pa ga prodajo. Površine gnojijo 
izključno z domačim gnojem. Določene travniške povr-
šine so izkazane kot biodiverzitetne, na njih nemoteno 

rastejo trave, rože in druge rastline in cvetijo vse do 
točno določenega časa košnje. Z volkom in medvedom, 
ki koroškim rejcem drobnice že kar nekaj časa delata 
preglavice, doslej še ni bilo težav. 

Glavni kmetijski dohodek prihaja iz gozda. Parcele so 
precej raztresene in imajo zveneča ledinska imena kot 
Konjski rut na Kopanju, Bur v Malencah,  Dijač pri Brez-
jah, Vaznikov rut na Humu, Rutič, Duh, Na gmajnici, 
Kunčne pri Malencah. Gozd je v glavnem mešan, pred-
njačijo pa bukev, smreka, jesen, macesen in borovec. 
Večjih težav s hroščem lubadarjem ni. Les prodajajo do-
mačemu žagarskemu podjetju ali pa za drva. Sploh je 
Jošku ohranjanje in vzdrževanje domače kmečke arhi-
tekture, hiš, skednjev, paštb, stogov in starih kmetijskih 
strojev zelo pri srcu in je ta odnos posredoval tudi sinu 
Simonu, ki zavestno in zavzeto hodi po očetovih stopi-
njah. 

Mežnarjevi so dejavni tudi na kulturnem polju. Hči Jana 
poje pri skupini Accent, včlanjeni so v rožeško Kulturno 
društo Peter Markovič in vselej so podpirali samostojno 
politično pot koroških Slovencev .

Načrti za prihodnost so pregledni. »Števila ovac,« tako 
Joško Lepuschitz, »nočemo povečati, glavno je, da cinglja 
okoli bajte.« Obnove pa čaka stara paštba, za katero je 
že pripravil potreben gradbeni material. Skrbi pa ga, da 
je vse več kmetij opuščenih in da domača zemlja prehaja 
v roke tujcev, špekulantov, ki preplačujejo domačine in 
tako preprečujejo, da bi te površine kupili domači kme-
tje. Zanj prodaja kmetije nikoli ni prišla v poštev in za 
kmetovanje se je odločil čisto zavestno. Kajti: »Tu sem 
doraščal in za svoj dom živim. Biti gospodar na svoji 
zemlji, jo obdelovati, zanjo živeti, to je hkrati svoboda in 
obveza. Ker tu pri Mežnarju na Ščedmu so moje in naše 
korenine in to hočem dati naprej.«

»Biti gospodar na svoji zemlji, 
jo obdelovati, je hkrati obveza in svoboda«

Družina Lepuschitz
p. d. Mežnar, Šentjanž, Ščedem/St. Johann



Die Wurzeln des Bauernhofes Janežič in Lessach/Leše 
in der Gemeinde St. Jakob im Rosental / Šentjakob 
v Rožu reichen weit ins14. Jhdt zurück und zudem 

ist er die erste biologisch geführte Landwirtschaft in der 
Gemeinde. 

Nach dem Tode seines Vaters Franc im Jahre 2014 führt 
der ausgelernte Schlosser Peter Janežič den Hof voll er-
werbsmäßig. Neben der Viehhaltung sind der Anbau von 
Getreidesorten wie Roggen, Weizen, Dinkel, Hirse, Buch-
weizen und Ölgewächsen wie Sonnenblumen und Hanf 
sowie der Verkauf von Mehl und Ölen und der Lohndrusch 
mit dem Mähdrescher wirtschaftliche Standbeine de Hofes. 
Am Janežičhof wird auch Brot gebacken. Diese uralte bäu-
erliche Tätigkeit führt Peters Mutter Krista Janežič aus. 
Angeeignet hat sie sich das wertvolle Wissen von der 
Schwiegermutter Augusta. Heute leitet Krista Janežič 
Brotbackkurse selbst oder in Zusammenarbeit mit KIS/
Kmečka izobraževalna skupnost/Bäuerliche Fortbil-
dungsinitiative.

Der Donnerstag ist beim Janežič der übliche Backtag, die 
Vorbereitungen beginnen aber schon am Vorabend. Zu-
erst wird im Knettrog das Mehl, für einen Backgang etwa 
30 kg, vorbereitet und mit Gewürzen verfeinert. Für 
Krista Janežič ist es immens wichtig, nur Mehl aus der 
hofeigenen biologischen Produktion zu verwenden und 
zu wissen, woher das Mehl und die Gewürze kommen. Bei 
Schwarz- oder gemischtem Brot verwendet sie Sauerteig, 
bei Weißbrot aber Germ. Der große Kachelofen wird mit 
trockenen Buchscheiten bestückt.

Der Backtag beginnt um vier Uhr mit dem Teigkneten. 
Während im Ofen das Holz zur Glut zerfällt, kann der Teig 
aufgehen. Er wird anschließend in Strohkörbchen zu Lai-
ben oder Wecken geformt, dann auf einen Schieber ge-
stürzt, in den heißen Ofen geschoben und gebacken. Nach 
gut einer Stunde ist das Brot fertig gebacken. 

»Zu eigenem Wohle sollten 
wir um die Herkunft unseres 

täglichen Brotes wissen«

Janežičeva domačija v Lešah pri Šentjakobu je simbol 
zavednega in izobraženega slovenskega kmeta na 
Koroškem. Tu sta se v 19. stoletju rodila brata Anton 

in Valentin Janežič. Prvi je bil slavist in soustanovitelj 
Mohorjeve družbe v Celovcu, slednji pa oficir in ustano-
vitelj šentjakobske posojilnice in hranilnice, prve poso-
jilnice v Avstriji.

Pri Janežiču danes gospodari Peter Janežič. Njegovi 
bratje Štefan, David, Luka in Niko pa so šli po svetu. Po 
nenadni smrti očeta Franca leta 2014 je opustil službo 
ključavničarja in se docela posvetil kmetiji, ki je v občini 
Šentjakob prva ekološka. Poleg živine imajo pri Janežiču 
za prodajo jajc tudi jato kur. 

Peter je pahljačo pridelkov razširil na različne žitarice: 
rž, pšenica, ajda, pira in proso ter oljnate rastline, to so 
konoplja in sončnice, ki jih predeluje v moko oz. kakovo-
stna olja, namejena za prodajo.  

Že od nekdaj pri Janežiču pečejo kruh. Enkrat na teden, 
in sicer ob četrtkih, to prastaro znanje pripravljanja te-
sta in peke kruha opravlja gospodarjeva mati Krista 
Janežič. Veščine se je naučila pri tašči Avgusti. Sprva ji 
je pomagala pri pripravah in mesenju testa, pozneje pa 
je nalogo prevzela sama. »Tako je počasi postalo moje,« 
pravi Krista. Temeljito se je poglobila v celotno tematiko, 
obiskovala je razne tečaje, seveda plačala tudi šolo, kajti 
na začetku ji ni vsako testo vzšlo tako, kot bi bilo treba, 
pa tudi moka ni kar moka. Iz različnih mok, najsi je ržena, 
pšenična, ajdova ali pirova, je začela peči kruh, ki je hitro 
našel odjemalke in odjemalce. Sčasoma si je pridobila 
toliko znanja in izkušenj, da je doma in pri Baškem jezeru 
sama ali pa v sodelovanju s KIS - Kmečko izobraževalno 
skupnostjo prirejala in vodila tečaje peke kruha. V koli-
kor to dopuščajo koronski protiukrepi, jih prirejajo tudi 
sedaj. Kajti zanjo je važno, da ta prastara kulturna de-
diščina človeštva in znanje ne gresta v pozabo.

Krista Janežič uporablja za peko samo moko žit, ki jih 
doma in ekološko pridela sin Peter: rž, pšenica, proso, 
pira in ajda. Med mesenjem pravi, kako je prav, da vemo, 
od kod je žito, kako je bilo pridelano in da uporabljamo 
to, kar pridelamo in imamo doma. 

Že na predvečer peke Krista pripravi moko, okoli 30 kg 
za eno peko, in začimbe. Za črn ali mešan kruh nastavi 

kvas, to je košček testa prejšnje peke, pomešan z vodo 
in moko. Za bel kruh pa uporabi droži, ponekod jim pra-
vijo medence. Seveda ne manjkajo začimbe kot sol, ku-
mina, korijander in koprc, pa tudi lanena in sončnična 
semena. V krušno peč naloži suha bukova polena.

Dan peke se začne zelo zgodaj, že ob štirih. Najprej Kri-
sta zmesi testo, ki mu je dodala začimbe in kvas. Po dobre 
pol ure je testo dovolj umeseno in godno, da, strokovno 
rečeno, hodi. V znak zahvale za vsakdanji kruh v testo 
vtisne križ. Potem ga pokrije s prtom, da vzhaja. 

Sedaj se posveti peči, polni bukovih polen. Zakuri jo. 
Peč je postavil slovenski pečar Janežič, pečice pa izdelal 
pečar Avbelj. Ko so polena dogorela in je ostalo samo 
oglje, testo ponovno zvalja in ga v primernih odmerkih, 
porcijah, položi v pomokane slamnice. Okrogle slamnice 
so za hlebe, podolgovate za štruce. Testo v njih še kratko 
vzhaja. Nato Krista z grebljico, ki jo je naredil še pokojni 
mož Franc, očisti peč oglja in pepela, s toplo cunjo pob-
riše njena tla in z loparjem začenja vanjo vsajati hlebčke 
ali štruce. Pred tem jih zareže, da vlaga lahko uhaja iz 
njih. Ko je peč polna, jo čisto zapre z večnamensko žele-
zno loputo. Najmanj eno uro se kruh peče. 

To je nedvomno najbolj kočljiv trenutek pri peki kruha, 
kajti če peč ni dovolj vroča, prav gotovo gre kaj mimo. 

Po tolikih letih peke Krista ve, kdaj je kruh pečen in 
mora iz peči. Z loparjem hleb za hlebom prenese na mizo, 
kjer se ohladi. Zdaj je čas, da ga Krista pripravi za pro-
dajo.

»Vedeli naj bi, kje in kako je 
pridelano žito za naš vsakdanji kruh«

Krista Janežič
Leše/Lessach



Ist man auf der Autobahn Ljubljana-Koper unterwegs, 
sticht einem bei Razdrto, kurz nach Postojna, das statt-
liche Anwesen Hudičevec ins Auge. Noch mehr Interesse 

aber weckt der Name des Landgasthauses: Hudičevec – 
der mit dem Teufel im Bunde steht. Namensgeberin soll 
angeblich eine unerschrockene Frau gewesen sein. Auf 
dem Sterbebett soll sie den Pfarrer, der ihr als Teufel ver-
kleidet Angst vor der ewigen Verdammnis einjagen wollte, 
kurzerhand über den Haufen geschossen haben. 

Die Liegenschaft ist seit Langem im Besitz der Familie 
Simčič. Die gastronomischen Anfänge reichen zurück in 
die Jahre des Autobahnbaus zwischen Ljubljana und der 
Küste. Man bot den beim Autobahnbau Beschäftigten Kost 
und Logis an. Was mit drei Zimmern begann, entwickelte 
sich zu einem veritablen Gastro- und Beherbergungsbe-
trieb und beliebten Familienurlaubsziel mit eigener 
Landwirtschaft. Sehr stark im Wachsen ist auch der Bus-
tourismus, da man über die notwendigen Raumkapazi-
täten verfügt. Hauptverantwortlich für diesen Auf-
schwung sind Emilijan und Katja Simčič, Eltern von zehn 
Kindern. 

Hudičevec liegt in unmittelbarer Nähe zweier touristi-
scher Attraktionen, der Grotte von Postojna und der Burg 
Predjamski grad, es ist auch nicht weit zur Adria und nach 
Venedig, oder man lässt die Seele in der wunderbaren 
Umgebung baumeln. Auch der Jakobsweg und ein Rad-
weg führen vorbei. In einer Saison wurden hier schon 
einmal Gäste aus insgesamt 64 Staaten beherbergt.

Für die hochqualitative Fleischgewinnung hält man am 
Hof etwa vierzig Limousin-Simmentaler Rinder, über 
zehn Pferde, über hundert Seetalerschafe und über zwan-
zig Esel. Fünf der Pferde dienen dem Reitsport. In der ei-
genen Imkerei werden Honigprodukte hergestellt. Die 
Folgen der Klimaveränderung sind besonders im Wald 
spürbar. Die Fichte hat der Borkenkäfer schon vernichtet, 
nun droht das Eschensterben. Eine ständige Bedrohung 
insbesondere für die Schafe und die Bienen sind der Wolf 
und Bär.

»Unsere Tiere sind ganzjährig 
in der Natur, sie bekommen 

nur bestes Heu vorgelegt«

V Razdrtem, le streljaj od avtoceste med Ljubljano 
in morjem, v lepi in obdelani pokrajini, nad katero 
bedi očak Nanos, stoji turistična kmetija Hudiče-

vec. Na njej že v četrtem rodu gospodari in kmetuje dru-
žina Simčič. Pred dvajsetimi leti so se odločili za ekološko 
kmetovanje.

Zgodba pravi, da je kraj Hudičevec, svoječasna posest 
plemiške družine Rosetti, do svojega »peklenščkovega« 
imena prišel po zaslugi neustrašne in samozavestne 
ženske, ki se niti hudiča ni bala. Na smrtni postelji je 
odklonila zakrament maziljenja, kar župniku seveda ni 
šlo v račun. Da bi jo spreobrnil, jo je preoblečen v hudiča 
hotel prestrašiti in tako popeljati na zveličavno pot. Pa 
jo je slabo odnesel, kajti ženska je navideznega hudiča 
kratkomalo ustrelila. Nihče ne ve, kam je prišla po smrti: 
v nebesa, vice ali pekel. Ve pa se, da je leta 1915 družina 
Simčič posest kupila od fare Razdrto, kateri jo je bil po-
daril baron Rosetti. 

Kmetijo Hudičevec je kupil še praded, ki je kot oficir 
služil v avstroogrski vojski. Zdajšnji gospodar Emilijan 
je z ženo Katjo kmetijo preuredil v sodoben turistično-

-gostinski obrat.

Simčičeva družina je številna, saj imata zakonca deset 
otrok, sedem hčera in tri sinove. Najstarejša hči Meta je 
maturirala na Višji šoli za gospodarske poklice v Šent-
petru pri Šentjakobu. Sin Matija je gostinsko-turistični 
tehnik. Vezi s Koroško pa so tudi družinske, nona Pavla 
je rojena pod Uršljo goro. Prav ona je ubirala nove poti 
v gostinstvu, med prvimi je spoznala vrednost tako ime-
novane »stare šare«in jo začela zbirati. Zbrala in ohra-
nila je toliko dragocenih eksponatov, da pri Hudičevcu 
resno razmišljajo o majhnem, ličnem muzeju.

Odločitvi za razširitev kmetije v kmečko gostinsko-tu-
ristični preobrat sta botrovali gradnja avtoceste sredi 
sedemdesetih let prešnjega stoletja ter pobuda krajevne 
Kmetijske zadruge za oskrbo prehodnih gostov, obenem 
pa je naraščalo povpraševanje za prenočevanje gostov, 
ki so obiskali Postojnsko jamo. V eni sezoni so pri Hudi-
čevcu nudili prenočišče in bivanje gostom iz 64 držav, 
naraščal pa je tudi dnevni oz. avtobusni turizem. 

V odprtih hlevih, se pravi brez priveza, imajo nad šti-
ridest repov govedi limuzinsko-simentalske pasme, nad 
sto ovac jezersko-solčavske pasme, 25 oslov, večinoma 
dalmatinske in tri istrske, nekaj koz ter več kot deset konj 
posavcev za mesno produkcijo. Pet konj pa imajo za ja-
halno dejavnost. Čebelarstvo in lasten med pa dopolnju-
jeta bogato ponudbo kmetije Hudičevec, ki je seveda 
idealna tudi za družinske dopuste, saj leži sredi očarljive 
narave na stičišču zgodovinskih poti in turističnih zna-
menitosti, kot sta to Postojnska jama in Predjamski grad, 
je pravšnja izhodiščna točka za kolesarske in pohodni-
ške izlete po Krasu, pa tudi na morje, v gore, v Ljubljano, 
Trst ali Benetke ni daleč, mimo pa vodi tudi Jakobova 
pot. Hudičevec sodeluje tudi z mednarodnimi turistič-
nimi agencijami.

Živali redijo za meso, ki ga postrežejo v gostilni s kako-
vostno domačo kuhinjo ali pa predelujejo v specialitete 
kot poplemenitena govedina, oslovske salame, žrebič-
kovo meso, okusno jagnjetino in kozje meso. Meso pro-
dajajo tudi od doma. Okoli hiše se razprostirajo travniki 
za košnjo in pašo ter gozd. Del kmetijskih površin so 
Simčičevi dolgoročno najeli od države pod pogojem, da 
služijo kmetijskim namenom. Čez leto je živina na paši, 
pozimi pa jo krmijo le s senom, otavo in seneno silažo. 
Preglavice pa jim dela volk, saj kmetija leži sredi življenj-
skega območja velikih zveri, kot so to meved, volk in zlati 
šakal. Zato čuvajo čredo ovac trije abruški ovčarji, za 
katere dobijo tudi državno podporo. V minulih dvajsetih 
letih jim je volk poklal najmanj sto ovac, medved pa je 
razdejal čebelnjak.

Podnebne spremembe čutijo tudi v gozdu, čigar les je 
namenjen predvsem domači rabi. Lubadar je že uničil 
smreko, ostali so listavci, predvsem bukev in hrast, zdaj 
pa se je začel sušiti še jesen.

»Naša živina je skozi vse leto na 
prostem in jih krmimo samo z najboljšim senom«

 Družina Simčič
p. d. Hudičevec, Razdrto (SLO)



Eugen Sitter, vulgo Kocijan in Plescherken/Plešerka 
in der Gemeinde Keutschach/Hodiše hat die Land-
wirtschaft von seiner Mutter Elizabeta, genannt Lizi, 

übernommen. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater 
Robert Sitter wurden als Jugendliche mitsamt ihren Fa-
milien von den Nazis von Hof und Heim vertrieben und 
nach Deutschland deportiert. Lizis Bruder Andri kam als 
Partisan in Velden/Vrba ums Leben, Bruder Hanzi fiel zu 
Kriegsende. Vater und Bruder Cenci überlebten das KZ 
Dachau. 

Neben der Landwirtschaft ist Eugen auch beim Bauun-
ternehmen Sabotnik beschäftigt, wo er seine Elisabeth 
kennenlernte. Sie haben zwei Kinder, Mirjam und den 
Hoferben Gregor.

Die ehemals bäuerlich dominierte Gemeinde Keutschach/
Hodiše entwickelte sich in den fünfziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts zu einer der stärksten Touris-
musgemeinden des Landes

Der Fremdenverkehr bot neue Zuverdienstmöglichkei-
ten. Diese Chance ergriff man auch am Kocijanhof und 
bot Gästezimmer an. Viele Gäste halfen am Hof mit. Pa-
ralell jedoch zu dieser Aufgabe der alten Lebensweise ging 
damit der Verlust der autochtonen slowenischen Sprache 
und Kultur einher. Nicht jedoch am Kocijan Hof - man 
führte die Landwirtschaft weiter und alle vier Kinder, 
Traudi, Helga, Eugen und Robi besuchten das Slowenische 
Gymnasium in Klagenfurt/Celovec.

Seit dem Jahre 2010 baut man Getreidesorten wie Rog-
gen, Dinkel, Weizen und Buchweizen an. Das Mehl wird 
ab Hof oder über Kooperanten verkauft.

Im Ruhestand will sich Eugen, der sich bei der Gemein-
schaft der Kärntner Bauern/Skupnost južnokoroških 
kmetov engagiert und in der Kmečka izobraževalna 
skupnost/Bäuerliche Bildungsinitiative KIS tätig ist, der 
Rinder- und Bienenzucht widmen. Seine Frau Elisabeth, 
seit vielen Jahren im Vorstand des slowenischen Kultur-
vereines Zvezda, wird ihn dabei unterstützen.

»Viele unserer Sommergäste 
erholten sich bei der 

Mitarbeit am Hof«

Eugen Sitter, po domače Kocijan v Plešerki ob Hodi-
škem jezeru, je malo kmetijo prevzel od svoje mame 
Elizabete. Tako mama Elizabeta kot tudi oče Robert 

Sitter sta v mladosti izkusila pregnanstvo. Očetova dru-
žina, Lukijeva v Želučah, je v prvem pregonskem valu 
aprila 1942 bila pregnana sprva v Hesselberg pri Nür-
nbergu in nato premeščena v Frauenaurach. 

Mamino družino, Odrijeve z Male gore pri Bilčovsu, so 
novembra 1944 deportirali na Bavarsko, sprva v kraj 
Buch bei Illertissen, nato pa v Markt Rettenbach. Mamin 
brat Andri je kot partizan padel v Vrbi,  padel je tudi 
mlajši brat Hanzi, brat Cenci in oče sta preživela kacet 
Dachau.

O Andriju in njegovi usodi je Elizabetina vnukinja An-
drina Mračnikar posnela film Andri 1924—1944. 

Po ljudski šoli v Hodišah in nekaj razredih Slovenske 
gimnazije v Celovcu se je Eugen Sitter kot strokovni so-
delavec zaposlil pri gradbenem podjetju Sabotnik, kjer 
je spoznal svojo ženo Elisabeth. Imata dva otroka, hčer 
Mirjam in sina Gregorja, ki bo prevzel domačijo pri Ko-
cijanu.

Občina Hodiše, kamor sodi Plešerka, se je od petdesetih 
let prejšnjega stoletja iz zgolj kmetijsko-poljedelske pos-
topoma prelevila v eno od turistično najbolj znanih ob-
čin dežele Koroške. Mnogo domačij je opustilo kmetova-
nje ter se docela odločilo za turizem. Ta razvoj so 
pospeševale naravne znamenitosti kot gora Jedvovca oz. 
Konj, ki so jo preimenovali v Pyramidenkogel, nadalje 
jezera kot Hodiško, Rjavško, predvsem pa Vrbsko jezero. 
Razvoj turizma pa je povzročil nazadovanje in izgublja-
nje slovenščine v družinah in javnosti, pa tudi politika 
je pospeševala asimilacijo. Kot bi se ljudje pred večinoma 
nemškimi turisti sramovali svoje slovenske materin-
ščine oz. da znajo dva jezika. 

Turizem je nudil možnosti dodatnega in dobrega do-
hodka. Za to pot so se odločili tudi pri Kocijanu. Posto-
poma so staro kmečko hišo, ki so jo letos zaradi dotra-
janosti podrli, preuredili v turistični obrat z osemnajstimi 
posteljami. Vendar niso opustili kmetovanja in tudi ne 
svojega jezika. Vsi štirje otroci, Traudi, Helga, Eugen in 
Robi so obiskovali Slovensko gimnazijo v Celovcu.

Pri Kocijanu so imeli krave in svinje za domačo potrebo 
in redili prašiče, za katere so imeli odjemalce po vsej 

Koroški. Pridelovali so žitarice, nabavili pa so tudi po-
trebno mehanizacijo. Dohodek iz turizma in kmetije in 
pa očetova plača kot tesar sta v veliki meri šla v vzdrže-
vanje kmetije. Pri Kocijanu so vsi prijeli za delo, od star-
šev do otrok.

V tej zvezi Eugen omenja zanimivo dejstvo, da so šte-
vilni gostje bili stalni gostje prav zato, da so lahko poma-
gali na kmetiji. Zanje je to bil najlepši oddih. Eden na 
primer je popravil vse električne aparate in naprave, 
drugi se je posvetil popravilu in obnovi kmetijskih in 
drugih strojev, med gosti sta bila zdravnika iz Tirolske 
in Češke, ali pa visok nemški oficir. Brez zadržkov so vsi 
prijeli za vile in grablje ali pa sedli na traktor. Od njih, 
tako Eugen, »sem se mnogo naučil, česar bi se sicer ne«. 
Seveda se je prav zaradi polpretekle zgodovine in oseb-
nih izkušenj gostiteljev in gostov razpletla marsikatera 
razprava. 

Do leta 2010 so pri Kocijanu redili plemenske svinje in 
krave dojilje. Prašičke in teleta so odprodajali. Naprej pa 
pridelujejo žitarice kot rž, pšenico, piro ter ajdo. Žito me-
ljejo doma. Moko prodajajo od doma in preko dveh ko-
operantov. Načrtovana pa je tudi peka domačega kruha, 
morda celo v stari krušni peči, ki so jo ohranili. Kocija-
nova kmetija ni ekološka, temveč sonaravna.

Načrtov za razvoj in obnovo domačije ne manjka. Na 
kraju stare hiše bodo zgradili dom za sinovo družino s 
sodobno sonaravno kurjavo. Eugen se namerava spet 
posvetiti živinoreji, mika ga tudi čebelarstvo. Angažiran 
je pri KIS in pri SJK, vselej je podpiral samostojno za-
stopstvo koroških Slovencev na politični in strokovni 
ravni. Elisabeth, ki je že dolga leta aktivna v odboru Slo-
venskega prosvetnega društva Zvezda, pa mu bo stala 
ob strani.

»Za številne naše goste je 
delo na kmetiji bilo najlepši dopust«

Eugen Sitter
p. d. Kocijan, Plešerka/Plescherken


